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 :دور الكتاتيب ونشر التعليم العربي اإلسالمي يف السنغال
                   كت اب مبب مود منوذجا 

 
 

  السنغال - سإبا دير تيام بتياجامعة  - بابكر نيان
m.almahde@it.misuratau.edu.ly 

 
ُُ ُمُلخصُُ ُ  ُ  ُ:ُ

                                                                         لعبت الكتاتيب أو المدارس القرآنية دورا هاما في نشر التعاالي  اسساالمية هن اا           

  .                                                                          من أه  المراكز العلمية الدينية سشعاع التعلي  العربي اسساالمي فاي باالد الاان ا 

                                                                      وتعود أسباب انتشاارها فاي الممتمال  لاق القارا العاادب اشار بواسابة الماراببين 

   م ا ااا   ي ف و تاا                       ه  ابااد ب باان ياسااين الاا ب     أشاا ر    وماان   .                     حاااب كرياار ماان الماا ر ين

                                                              ومل مارور الزمااا نالحان أا مرل اا مو اودب فاي بقياة اهسباار الاان الية   .  م    1008

  .            ّ          ومن ضمن ا كتّاب بمب مود

                                                                   أما في الاالوم فمدرسة معمد بمب سا  ببمب مود أو مدرسة بماب ماود لمعماد           

                  و لاق ها الا العلمااا   .                                                سل من أسدم الكتاتيب الاق حااب ماا رواف أفاراد أسارت      بمب

                                                                      اه ااالا و لااق ميااره  ير اال النتاال فااي انتشااار التعلااي  القرآنااي والتعلااي  العربااي 

            ، فانا مدرساة       ذا    .                                                     اسسالمي ومدوا   ورا اميقاة فاي ملتلان أنعااا الابالد لتباورف

                           رف ااا اسسلااي  حتااق  ا المنبقااة                                            معمااد بمااب ساال ماان أساادم الماادارس القرآنيااة التااي ا

  .                                                                           تنتلر بأن ا أاظم ا وأكررها  نتا ا للمتعلمين والعلماا واهئمة والشيوخ والدااب

                                                                      ا الكلمات العربية مو ودب بكرير في الل ات الوطنياة، والاابب يعاود  لاق دور             

     ل اات                                                                           الكتاتيب في نشر التعلي  الديني بواسبة الشيوخ الكبار ال ين ألقوا دروسا   بال

                                 وه ف اه يرب أصبعت مزدو ة بالل ات   .                                      المعلية واستعاروا بعض الكلمات العربية

  .                      المعلية مل بعض التعرين

ُالكلماتُالمفتاحية ُُ ُُُُ ُُُُ ُُ ُُ ُ .       االزدواج  –      الل ة   –        التربية   –      اسسالم   –        التعلي  -   ّ  كتاّب ُُ:ُُُ
ُ

ُ:مقدمة

                 ل ا تاريلاا ساديما     ها                                                      يعود تاريخ الكتاتيب في الان ا  ودورها  لق أزمنة بعيدب           

                       ونود في ه ف العمالاة أا   .                                                    ومكانة ا تمااية ودينية رفيعتين ابر العصور التاريلية

                                                                                   نتبرق  لق الكتاتيب القديمة التي فرضت ننا ا الق الان ا  وأسباب انتشارها في الممتمال
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    فاي     ...(              لمتوناة و دالاة )                               اسابة الماراببين مان سبائال صان ا ة                        من  القرا العاادب اشار بو

   . م    1008   م ا اا   ي ف و تا                                                            واد ن ر البالد، ومن أش ر ه الا المراببين ابد ب ابن ياسين الا ب 

                      وير ال انتشاار اسساالم فاي    :"                                           وي كد ها ا القاو  حاان  باراهي  حاان انادما يكتاب

  ."        في الدين                                                         حوض الان ا   لق ابد ب بن ياسين ال ب ارف بالتقوى والتقن 
1
 

                                   وم ماا يكان مان أمار فانا الماالمين بصانة    :"                               وفي ه ا المنوا ، سا  شاارنو كااف          

                                                                 ااماااة والاااان اليين بو ااا   اااال رأوا أا تعلااا  القااارآا وا اااب ديناااي الاااق  ميااال 

                                                                            المالمين، و علوا تعل  الل ة العربياة يعتال ننال المرتباة العالياة هنا  ال يمكان ف ا  

                                                    ل ا نمد أا انتشار الل ة العربية في الاان ا  وميارف مان                            القرآا بدوا الل ة العربية و

  ."                                                            الاادو  اسسااالمية ماارتبا ارتباطااا وتيقااا بانتشااار اسسااالم فااي تلاا  الاادو 
2
       ويعتقااد   

                                                                          المالموا بأا القرآا الكري  نور وروح؛ ينير لإلنااانية الصاراط المااتقي  وياري   

            وه ا، دفع     .                                                                كين يعيشوا حياب طيبة في الدنيا ت يئ ل   الاعادب اهبدية في اآل رب

   .                                  الق العناية ب  حنظا وف ما وتببيقا

                                                                 ال ريب أا أو  كتاب اربي يعرف  الان اليوا بصنة اامة وبصنة  اصة أهال           

                                                                        الاااالوم هااو القاارآا الكااري  الاا ب فاارض الااي   القاارااب ماان العااروف ال مائيااة  لااق

  .                                               والعناية ب  ا الكتاب هاو سابب اهتماام   الادائ  با   .                            التعنين الكامل ان ظ ر القلب

                                                                           ا ما ذكرف الم ر وا ال ربيوا والمعليوا بادأ تعلا  القارآا والنناوا الشاراية فاي 

ار                                                   الااابالد منااا  مساااات الاااانوات فاااي أمااااكن  اصاااة تاااامق د 
3
              الاااق أيااادب حنظاااة   

                           ة كبيرب أو ص يرب تعت  شراف                                وسد و دت مدرسة سرآنية في كل سري  .        متلصصين

                   و ا الظاروف القاساية   .                                                شيخ أو معلا ، وكانات تتا  ااددا م ماا الاق حااب اسسلاي 

  .                      ّ                                       والبيسة الايسة في الكتّاب ال تمنل البلبة أا يأتوا من كل فج اميق

             ناتكل  أوال اان   .                                                     لمناسشة ه ا الموضوع يتمعور البعث حو  تالث نقاط أساسية          

                             ّ                       كتاتيب في الان ا  ت  دور كتّااب ماود بماب سال فاي انتشاار                   د و  اسسالم ونشأب ال

   .                                                                            التعلي  العربي الديني سبل أا نتبرق تأتير الل ة العربية الق الممتمل الان الي

ُ

ُأوال ُ ُدخولُاإلسالمُونشأةُالكتاتيبُفيُالسنغال ُ:ُ ُُ ُُ ُُُُ ُُُ ُُُُُ ُُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُُ

                                                                       ا تاريخ د و  اسسالم في الان ا  يكتنن  ال موض هن  ل  يعتمد الق التدوين           

                                                                           دسيق ها الان اليين ل  يتعودوا الق الكتابة لعدم و ود العروف الماتعملة، ولكن   ال
                                                 

1
                                                                       انتشااار اسسااالم فااي القااارب اسفريقيااة، مكتبااة الن تااة المصاارية، الببعااة الرالرااة،   :                حااان  بااراهي  حااان  

  .  18  .    ، ل    1881
2
                                                                        الرقافة والعتاارب العربياة اسساالمية فاي الاان ا ،  امعاة معماد اللاامل بالربااط،    :                شارنو كاف العبيب  

        .  11  .    ، ل    2012                               مع د الدراسات اسفريقية الرباط، 
3
  .                                                      مركز تعليمي للدراسات القرآنية والعلوم الشراية والعربية  
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                                                                    الباااحرين حاارروا أا نشااأب الكتاتيااب مرتببااة بااد و  اسسااالم فااي الاابالد، وا تلاان 

                                                                        الم ر وا ا تالفا بينا بتاريخ د و  ه ا الدين العنين في البالد، و ا ذهاب بعاض 

                                       م د ال الاان ا  فاي القارا الراامن المايالدب،                        ابد القادر الزبيدب اسساال /          من   مرل د

                                                                 يرى اآل روا أنا  د ال الاان ا  اان طرياق  ناوب الصاعراا منا  القارا العاادب 

 .                                           اشر الميالدب، ومن  ذل  الوست انتشار بشاكل ساريل
45

                       وساد ساام المرابباوا بادور   

         حااب أحماد   .                                                                 م   في نشر ه ا الدين العنين في القارب اسفريقية ال ربياة والشامالية

                                                                  بي  ا بالد الان ا  كانت نقبة انبالق الميوش اسسالمية  لق اه ازاا اه ارى   شل

 .                    لنشر الرقافة اسسالمية
6

       

                                                                    يعود تاريخ الكتاتيب في الان ا   لق القرا العادب اشر حااب ماا سالا  بعاض           

                  العاج روحاا امباي  /            اامر صمب ود  /                                            الباحرين الدكاترب الان اليين اهولين، من   د

  .                                                      انماااب فااي كتابااات   ااان التعلااي  العربااي اسسااالمي فااي الااان ا   (    ممااد )      ومعمااد 

                  و ذا كااا البااحروا   .                                                       وي يده  في ه ا الرأب كرير من الم ر ين الان اليين وميره 

                                                                             سد ا تلنوا في تاريخ د و  اسسالم في الان ا ، فنن   سد اتنقوا الق أن  د ل الابالد 

  .                                          ة التمار ال ين وصلوا  لاق الاان ا  الشامالية                               ان طريق الم رب، وبالتعديد بواسب

                                                                            ويقا   ا أو  الان الي ال ب ااتنق ه ا الدين القي  هو اهمير وار ابي انماب الاق 

                   ّ                                                أياادب أ نبااي برباارب الّماا  بعااض آيااات وسااور ماان القاارآا الكااري  وكاا ل  المباااد  

      كتباوا                       ا معظ  البااحرين ممان   :                                     وفي ه ا الصدد، يقو  شارنو كاف العبيب  .        الشراية

                                                                        ان تاريخ اسسالم في الان ا  ذهبوا  لاق القاو  أا اسساالم د ال  لاق الاان ا  منا 
      وتاوفي   .                                                                  أيام زاي  وار ابي ال ب كاا يتولق حك  مملكة كبيرب تامق مملكة تكرور

 . م      1010               ال مارب الموافاق      132                    ه ا الزاي  فاي العاام 
7
                       وي يادف البكارب الا ب ذكار   

  (. ف     132  ت  )    بيل                               اسالم مل  التكرور وار ابي بن را
8
   

  .                                                                        ومن المدير بال كر أا في ذل  الوست، لعب البرابر دورا م ما في ه ا المياداا          

                                                                           كتمار يموبوا بالد القارب دااب ومعلمين وكانوا يملبوا انتباف بعاض الملاوا الا ين 

             وي كاااد الرحيااال   .                                                        أ ااا وا الااادين مااان القبائااال الشااانقيبية أو الصااان ا ية شااايو ا ل ااا 

ْميال     Cada Mosto     ماتو               البرتقالي كادا  ْ     أن  كاا في بالط المل  الا ب ياداق ب او د                                       

                                                 
4
       بااداكار            رساة العلياا                                                                        معماد مصابنق  اوف، تعلاي  الل ااة العربياة فاي المماالل الاان الية، ماا كرب فاي المد  

1882    / 1881    .  
5
  .    ننا   

 
6

                                                                       موسااواة التاااريخ اسسااالمي والعتااارب اسسااالمية، مكتبااة الن تااة المصاارية، القاااهرب،   :          أحمااد شاالبي

    .  02 .   ، ل    1883                الببعة الرابعة، 
7
   28  -  21  .                                               الرقافة والعتارب العربية اسسالمية في الان ا ، ل  :                 شارنو كاف العبيب  

8
 Wikipédia, consulté le14/04/2020 
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            أب بور داميل
9

 Bour Damel  الصن ا ية أو العارب الا ين كاانوا فاي مناز  الملا                                             

 .                   ّ                                               وهاا  الاا ين كااانوا يعلّمااوا الملاا  القااانوا المعماادب بمعنااق الشااريعة اسسااالمية
10
  

                        ا التعلي  العرباي كالادين                  أد ل البرابر مبكر  :                                   وي كد ه ا الرأب ممد انماب حين يقو 

                                                                          اسسالمي في الان ا  وه  الشيوخ اهوائل للان اليين ال ين واصلوا ه ف الم نة مان 

                كاناات فااي البدايااة   .                                                     هاا الا اه انااب وأساااوا فيمااا بعااد مراكاازه  العلميااة فااي الاابالد

                                  التاي تلقاي الادروس بواسابة ناور الناار    fak taal                          كتاتيب ص يرب تامق بنااا تاا 

                                                   و تر ه ف الكتاتيب، تبورت مدارس سرآنية أ رى ولو بااا   .         د الم رب            التي توسد بع

 .                                                       حتق أا وصلت  لق تأسيل مراكز المية كبيرب مل نظام  ال ل ا
11
   

                                                       ما دمنا بصدد استعراض اآلراا وو  ات النظر حو  د و  اسسالم -        وال مانل           

           الاان ا  اان                             ا الل اة العربياة وصالت  لاق  :                         أا ن كر ه ا الرأب القائل  -          في الان ا 

                                                                        طريق  امعة سنكورب في تمبكتو التي كانت مكتظة بالعلماا العرب استدااه  أحد 

                                                                      ملوا مالي لعل  اهمير كان  موسق للمشااركة فاي رفال مااتوى التعلاي  هنااا وفاي 

                         ولايل مان المااتبعد أا يكاوا   .                                               توطيد داائ  الرقافاة العربياة اسساالمية فاي المنبقاة

                                              االلتعاق بالمامعاة والتلقاي مان المائ اا اه االا كماا                           بعض الان اليين سد تمكن من 

  .              سال  شارنو كاف

                                                              وم مااا يكاان اهماار، فاانا اسسااالم د اال الااان ا  فااي القاارا العااادب اشاار ااان          
                                              الا ين  اااوا  لاق الابالد وها  يعملاوا بتاائع   التاي                            طريق التمار العرب البرابار

                                                                      تتكوا مان ماواد م ائياة وفاي سلاوب   مبااد  اسساالم وتعاليم اا الااامية وحتاارت  

                                                               ومن  د و  اسسالم في الابالد، بادأت الكتاتياب تنتشار شايسا فشايسا وتتاال   .         اسناانية

                 لتاي أساا ا العاال                           وأش رها مدرسة فوتا تاورو ا  .                                في ربوع البالد وأر ائ ا الملتلنة

                    ويعتبرها الاان اليوا   .                                                    الكبير الشيخ ما صمب تيام المد اهالق هسرب نياس بكوالا

              ويعقاق الادكتور   .                                                       من ال ومصدرا اشتقت من ا مدارس أ رى سرآنية كانت أو المياة

                                                                          شارنو كاف ه ا القو  ااتمادا الق رساالة كتب اا الشايخ امبااكي بوساو ومو  اة  لاق
    وزد   .                                                وسأل  ان الماواد التاي كااا يلقاي ب اا  ادف مصامب تياام                     الشيخ  براهي  انياس

                                                                     الااق ذلاا  يلبرنااا بااأا القادريااة هااي البريقااة الصااوفية التااي كاناات تاااود فااي ذلاا  

                                                                       الوست، ول ا كاا مصامب تياام سادرياا رما  أا حندتا  أصابعوا تماانيين منا  العااج 

                                                 
9
 Cada Mosto Alvise : Relation des voyages de la côte occidentale d’Afrique, publiée par 

M.Charles Schefer, Paris, Ernest Leroux, 1895, cité par Mamadou Ndiaye, L’enseignement 

arabo-islamique au Sénégal, Istanbul, CRHACI, p.12 
10

 Carson I. A. Ritchie : Deux textes sur le Sénégal (1673-1677), B.IFAN. B., 1968, n° 1. 
11

 Mamadou Ndiaye, L’enseignement arabo-islamique au Sénégal, Istanbul, CRHACI, 

1985, p.21   
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  (.    1822-    1810 )            اباد ب انيااس 
12
                  لمااا القادماا مااروا                          وهاا ا يعناي أا كريارا ماان الع  

  :           اي  دراماي  .               وفاي ها ا يقاو  د  .                                             ب  ف المدرسة الدينية العريقة، ومن   م سل ككاي

                                                                   واصل الشيخ ملتار ندمب  وب رحلت  العلمية  لق فوت تورو حياث مكاث فتارب؛  "

 " .                                       يدرس اند الشيخ والمعل  الكبير مامب تيام
13

     

                     علمااا، نا كر مان   الاق                                                لقد تلرج في ها ف المدرساة المباركاة اادد كبيار مان ال          

                 التي كانت تاتقبل  Pir                                                      سبيل المرا  القاضي امر فا  ال ب أسل فيما بعد  امعة بر

                بالناابة للم سال،   .                                                     طالب العل  من ملتلن أنعاا سن مبيا و اصة أهال فوتاا تاورو

                                                                   سااا  معمااد يااورب سااا  أناا  درس القاارآا الكااري  دا اال أساارت  سباال أا ياا هب  لااق 

                         التاي كانات تتبال مدرساة تلاد    Teekaan            في سرية تايكن                      مدرسة شارنو مصبني باف 

ت    ( Touldé Raashid )     رشاايد  ال                                                 وتعلاا  فيمااا بعااد فااي الماادارس الشاامالية، مراال و 

  Gaani )                                                 و تاار اودتاا   لااق فوتااا، أساال مدرساات  فااي ماااني حااامي  لاادو  .         والشاانقيا

Hammee Juuldo )   ومل ادم االساتقرار الاياساي الا ب كااا يااود فاي المنبقاة                                                  

                       ومن هناا ماادر ليتما   لاق   ( Dimat )                               ناصر الدين، ها ر  لق  انب دمات         وان زام 

                          واند مميس ، تشرف المل  أا   .                       حيث يو د أسرت  الملكية  ( Cajoor )            منبقة كا ور 

                                                                      أتااف ماان أسارباا  ااال  االمااة، وايناا  القاضاي لكااا ور تاا  سادم  لياا  أراضااي واسااعة 

         فاي الربال Pir Saniokhor                             هك ا ولدت مدرسة بير سانيا ر   .                  سنشاا مدرسة دينية

                                                    ورم  كل ذل  ما دام امر فا  مدب طويلة لكي يتقن الل ة   .                      اهو  للقرا الاابل اشر

   .                                                                        الولوفية سبل أا يعود  لق فوتاا وذلا  ماا ارسال شايسا فاي اساتمرار المركاز العلماي
                                                                  ولعااب دورا م مااا أوالدف فااي شاا رب هاا ا المركااز بعااد ساانوات، وماان   دمبااا فااا  

                      و  وت  وأ وات  وأحنادف   Demba Kudi Lomel                      المش ور دمبا كودب فا
14

 .   

                                        ذا، أصبح بيار المركاز العلماي الا ب يتما   :                                  وواصل م لن ه ف الابور  لق أا يقو           
                      مار كريار مان تاوار وألماام  .                                       لي   ميل طالب العل  للماتويات العالياة

15
             والشلصايات فاي   

                 القادر كااا ووالاد                                                     من   مال  سي م سل مملكة بند وسليماا راسين با  وابد       فوتا،

 .                            ملتار نمبي  وب م سل مدرسة ك                                    الشيخ امر النوتي، الايد آتماا تا  و
16

                                                         

                                                 
12

 Thierno Ka, École de Pir Saniakhor : Histoire, Enseignement et Culture arabo-islamique 

au Sénégal du XVII
e
 au XX

e
 siècle, GIA, Dakar, 2002, p.252 

13
     م سال   :                                                                                  ي  ارماا درامي، من رواد التعلي  العربي اسسالمي في الانعا ، العاج أحمد الصا ير لاوح  

   28  .  ل   ،    2018         القاهرب،   -                                                           العديرة، حياب في  دمة التربية والتعلي ، منشورات تمبكتو دكار  "    ككي "      مدرسة 
14

 Mamadou Youry Sall, Mesure de l’arabophonie du Sénégal, P.  U.  de Dakar, Baajoordo 

Centre de Recherche, Dakar, Septembre 2017, pp. 40-41  
15
                                                                                           تعرين كلمة  مام ويعني في ها ا الااياق الارئيل الا ب يتاولق الدولاة التاي تقاي  الاق القواااد الشاراية   

  .                     والمباد  الديموسراطية
16
   11  .             ننل المر ل ل  
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                                                               وماان  الصااة القااو   ا الكتاتيااب منتشاارب فااي  مياال أسبااار الاابالد الااق ماارور           

           مدرساة  اصاة    :                                                        الزماا، ول ا سرر ابد القاادر كااا الاق فاتح ناواين مان المادارس

 .                                           للقرآا الكري  وأ رب للعلوم الدينياة والعربياة
17
                         والاق كال حاا  سبال ممايا  ااا   

                                      لناااتح المااادارس النرنااااية فاااي سااااا لاااويل فااانا       1811    سااانة   ( Jean  Dard )     دارد 

 .                                                     الكتاتيااب مو ااودب طااو  ساااحة الااان ا  وارضاا  مااا ااادا كاساامانل
18
         وسااد باا لت   

                       دارس القرآنيااة واسسااالمية                                            الااالبة االسااتعمارية سصااارى   اادها فااي معاربااة الماا

   .                                ه ل فرض ل ت   وتقافت   وحتارت  

                                                                 و ا كانت ه ف المادارس مان أها  مراكاز اسشاعاع فاي شاما  الاان ا  ال باد أا      

                        فيماا يتعلاق بمنبقاة  مباور   .                                                  نشير  لق أا مرل ا مو ودب في بقياة اهسباار الاان الية

                       علميااة التااي أسااا ا الشاايخ                                                فاانا مدرسااة ككااي الماا كورب أاالهااا ماان أساادم المراكااز ال

                                     هو صاحب الكتاب النعاوب المشا ور بمقدماة   (     1101-    1103 )                ملتار اندمب  وب 

                                                                          الككي، ويقا   ن  أو  من أد ل ال  النعو في التعلي  العربي اسساالمي بعاد اودتا  

                                        حاب ما سال   ي  درامي، يعتبار ملتاار انماب   .                                 من رحلت   لق فوتا وبير ومورتانيا

                                                    النعو العربي في الان ا ؛  ذ كاا التالمي  سبلا  يكتناوا                      وب أو  من تلصص في

                                                            ومن بالد شنقيا؛ ااد  لق كا ور واستقر في بيار ب ياة تادريل الل اة   .             بدراسة النق 

                                              وم ما يكن من أمر فقد ظل فترب في بير فيما ير ح   ]   ...[                         العربية والعلوم اسسالمية

                              مي  يقصدون  من ملتلن الم اات؛                                                 سبل اودت   لق ماقا رأس  وراا انماتار حيث كاا التال

 .                                    لدراسة الل ة العربياة والعلاوم اسساالمية
19
                                 وبعاد تأسايل سارى أ ارب ب ياة التعلاي    

    مايل   (      داميل )                                                              الديني، أسل سريت  الش يرب التاريلية اال تمااية تعت رااية المل  

   .  م    1120                                                        تند واج فا  في النصن اهو  من القرا الرامن اشر حوالي سنة 

                                                            الاالوم فمدرسة معمد بمب سا  ببمب مود أو مدرسة بماب ماود لمعماد        أما في           

                  و لاق ها الا العلمااا   .                                                   بمب سل من أسدم الكتاتياب الاق حااب ماارواف أفاراد أسارت 

                                                                      اه ااالا و لااق ميااره  ير اال النتاال فااي انتشااار التعلااي  القرآنااي والتعلااي  العربااي 

    .  رف                                                  اسسالمي ومدوا   ورا اميقة في ملتلن أنعاا البالد لتبو
ُ

ُُُدورُكتابُمودُبمبُسلُفيُانتشارُالتعليمُالعربيُالدينيُُُُ:ُُُُُُثانيا ُُُ ُُُُ ُُ ُ ُُُُ ُُُ ُُُُُ ُُ ُُُُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُُ

                   فنا مدرسة معمد بمب                                                  ومن الكتاتيب الاالومية البارزب الي حاب الموضوع،          

                                                                        ساال ماان أساادم الماادارس القرآنيااة التااي ارف ااا الاابالد حتااق  ا المنبقااة تنتلاار بأن ااا 

           ولاو حاولناا   .                                                                أاظم ا وأكررها  نتا ا للمتعلماين والعلمااا واهئماة والشايوخ والادااب
                                                 

17
    101  .              ، ساهرب مصر ل    2010                                     دوالت اهئمة في فوتا تورو، دار االتعاد،   :              معمد سعيد باف  

18
 Mamadou Woury Sall, op. cit, p. 43 

19
   30  .                               ي  ارماا درامي، ننل المر ل ل  
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            الق أياة حاا    .                                                           ذكر الكتاتيب المتلر ة من ا الحتا ت المعاولة  لق صنعات كريرب

              كااا ور و ااامبور   :                                     توا ماان كاال فااج اميااق ماان  ااال  أنعاااا الاابالد            كاااا البااالب يااأ

                                               لكرارب  سباا  النااس  لاق مدرساة بماب القرآنياة، أصابح   .                        وبوو  والااالوم  لاق آ ارف

  .                            المتعلموا اددا ال يعد وال يعصق

                                                                          في سرد المدارس القرآنية القديمة في ه ف المنبقة الم كورب، يقو  الدكتور  ي            

                                                             ومن أش ر المراكز التعليمياة والتربياة التاي كانات سائماة فاي منبقاة    :           ارماا درامي

                                                                     سالوم؛ يمكن أا ن كر بامب مود وندرامي دمب وبمبل ومكاة كار سااكمب ولونكااا 

                                                                    وكر كتن كينارا و ابي وداكبناي وبار انادرامي وكماوت وناا يكي وانمااب انمااب 

ل وف  وطيبة انمااين ودار ان انمااب و امال ودمشاق ودار الااال                م نياور وتياويين                                                         و 

                                                                   بمومبات وباساي ماامر نكاتن ووناار وكلمباود وكار امار امباومبي و اكااا ساادير 

                                                                      وداكا سن اب ونماايين كااد وتياامو نمكااا ونادوفاا نادرب موسا  و كار نكاتاا ناور 

م   ار  سْي وانداما ومكة نمامين وبرسة وكر العااج بااب  م  ب  ر  ام                            ْ                                                  وكر سين مي وكر س 

ب   ور  ك م                                                  ا كلا  ياد  الاق حيوياة المراكاز اسساالمية فاي الاان ا    وه   .                        وكر العاج م 

 .              من  فترب طويلة
20

     

                                              من مواليد بالو في مقاطعة سانما  ب مبياا العالياة          
21

                      ، معماد ساا  كااا مشا ورا 

                                               وسد حنن القرآا الكري  مبكرا في حمار والادف الشايخ   .                          بمود ياسين أو مود بمب سا 

                             يقاو  العااج هاادب واد فاي مقالاة   .                                           سعيد مرم تيوب الق حاب ما سال  أفاراد أسارت

                                                         بادأ دراساات  فاي الاان الاادساة اناد أبيا  وحنان القارآا فاي الاان   :            ان معمد بمب

                                                                        التاسعة، وواصل الدراسة مل والدف مدب  مل سانوات للدراساات الدينياة وكااا ولاد 

   سنةُُ         أربل اشرب
22

                                                      و ا كاا اهمر هك ا فنن  يد  الق أنا  ولاد ذكاي وم ا ب تمكان   . 

                                                            ب ب العزيز لمدب تالث سنوات في وست كاا العمل في العقو  ارسلة           أا يعنن كتا
          وكااا الماو   :                                                           حقيقية للوصو   لق ال دف المرمي الق حاب ما سالا  ارمااا انمااب

                                                                            الان الي م يأ للرقافة اسسالمية، يعنن اهوالد القرآا الكري  ان ظ ر القلب ما باين 

                         الكباار اهمرااا  واهحاا ي فااي                                              الاانة الااابعة ماان العمار والرابعاة اشاار فيتتاارب

 .  ..                  النعو والنق  واهدب
23

         
                                                 

20
     م سال   :    لاوح                                                           من رواد التعلي  الربي اسسالمي في الاان ا ، العااج أحماد الصا ير   :                 ي  ارماا درامي  

  ،     2018               القااهرب، يولياو   -                                                                      مدرسة ككي العديرة حياب فاي  دماة التربياة والتعلاي ، منشاورات تمبكتاو، دكاار 

   12  -    10  ل 
21
                                                   يبدو لي أا تاريخ والدت  مم و  ها اال تالفات في  كريرب  

22
 El hadj Hady Wade,  Serigne Modou Bamba Sall Saloum ou la vie d’un soufi hors 

pair (1764-1856), journal Bamba, septembre 2003. n° 7,  p.10  
23
   11  .    ، ل    2000                                                       صنعات من تاريخ الان ا  ابر العصور، مببعة  باب، القاهرب   :            ارماا انماب  
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                                                                    ومن طبيعة العا ،  ا مرل ه ا ال كاا يالحن في بعض الص ار اهذكيااا الا ين           

                                       وفاي ها ا المناوا ، يقاو  الشايخ معماد منتقاق   .                                  كانوا يرتادوا الكتاتيب فاي الاان ا 

                       بلغ من العمر  مل سنوات      ولما     : "                                          أحمد تا  ان تعل  الشيخ العاج امر فوتي تا 

                                                                  ْ        أد ل  والدف المدرسة اند الشيخ الممود المعرر المدسق لكتاب ب اسمام سْرى حمااد 

                                                                 وهااو ماان أهاال حلااوار وحناان القاارآا الااق يدياا  وهااو اباان تماااا ساانين وسااد ظ اارت 

    ..."                                               الكرامات الق يدي  حين سراات  القرآا في حا  صباف
24

                             

                                                       ا سالاا  العاااج هااادب واد، فاانا ارماااا سااا  معلاا  فااي االبتدائيااة          الااق  ااالف ماا          

                    العكومية بااام تياالين
25
                    حنان معماد ساا  القارآا   :                        وحنياد لم سال بماب هاو يكتاب  

 .                                                                       الكري  ببالو في الان الاابعة تعت رااية أبي  الوسار وهو ولد ممت اد وماتعمل
26
  

         ولاد معماد    :                                                           ضافة  لق ذل ، حررت مممواة من أفراد أسرت  ملبوطة تقارأ في اا

ا   حياث تعلا  القارآا، وحنظا  حنظاا  اان م  اب خ  س                                                                                ياسين في سرية بالو التي تو د في س 

                                                                    تاما تعت  شراف والدف سعيد مرم تيوب فاي الاان الااابعة الاق حااب رأب بعاض
                                             وكاا والادف يعماب ب كائا  الناائق وب متا  العالياة   .                             والان الرامنة الق رأب اآل رين

 .     ص يرب                         وبالوك  المريل رم  سن  ال
27
                                     وكرس حيات  في كل حركات اا وساكنات ا فاي   

   .                                دمة الكتاتيب واسسالم بصنة اامة

                                                                ال ش  أا مرحلة البنولة من أحان مراحل العمر للعنان بشاكل ااام، و اصاة           

                                                                      حنن كتاب ب تعالق، فال اكرب في ا تكوا صافية ال مشاوش ل اا، والماا  فاي كامال 

                               وفترب البنولة ال هبياة ها ف تبادأ   .         ان العنن                                 صعت ، وليات للبنل انش االت تش ل 

 .                                             ماان ساان اللااامل حتااق بلااوو الرالرااة والعشاارين تقريبااا
28
                     وسااا  النبااي اهمااي معمااد   

 .                              العنن في الص ر كالنقش في العمر  :                صلق ب الي  وسل 
29
 

       ّ                                                     ذا، كلّااات اهلنااااظ والمعااااني اااان  حتاااار صاااورت  العقيقياااة واااان وصااان ،           

         فمعاولااة  .                              اطااة الماا  وزهاادف وتقااواف وتواضااع                          وسصاارت ف ااوم الااداركين ااان  ح
                                                                           تعرين ها ا القارم المتعاالي البااع فاي كريار مان النناوا الدينياة واال تمااياة تعريناا 

                 نالحاان أناا  ماان أكباار   .                                                    امعااا شااامال مانعااا تشاااهد ماان  اللاا  مناسباا  الواساال الماادى
                                                 

24
                                                          الماواهر والاادرر فاي سايرب الشايخ العااج امار، دار الباراق، بيااروت   :                            الشايخ معماد المنتقاق أحماد تاا   

    313  .    ، ل    2000
25

             سرية بمب مود                سرية سديمة سرب    
26
  0  .                                                    سصيدب ان معمد بمب سل، ملبوطة اربية، بدوا التاريخ، ل  :         ارماا سل  
27
                                                                                   حياااب معمااد بمااب ساال وأامالاا ، ملبوطااة حررت ااا مممواااة ماان المرقنااين بالل ااة العربيااة ماان أفااراد   

  3  .                      اهسرت ، بدوا تاريخ، ل
28
   11  .    ، لـ  ه      1121              اسبة، الرياض،                                 طريقة حنن القرآا الكري  اند الشن  :                             براهي  بن أب العاني الشنقيبي  
29
    210                                حديث رواف البي قي في المد ل رس    
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          را وتعالق                                                                  الماا الان ا  ال ين تولوا كرسي التعلي  طيلة حيات   ه ل  دمة ب تبا

                                                                  ولرسااول  لنشاار التعلااي  العربااي اسسااالمي فااي  مياال أنعاااا  فريقيااا و اصااة فااي 

                                                                فنن ااا فااي الاااالوم أاظاا  وأساادم الماادارس وأكررهااا تااأتيرا دا اال المنبقااة   .        الااان ا 

                                              في كتاب  تاريخ المدارس القرآنية ب رب  فريقياا،   .                             و ار  ا وأوسع ا ش رب و نتا ا

                                            هناا أسرب سرآنية المية في سالوم تااتعق الا كر  و  :                           يقو  معمد  وف الانير سابقا

                                                                   بنس اب مرل أسرب الشيخ معمد بنمب صاا  الا ب با  سامق الشايخ معماد بنماب با  

   ...             م سل المريدية
30

 

                                                            وفي تر مة الاايد اباد ب سايل م سال مدرساة  امال، اهساتاذ أحماد سايل،           

              الشاا ير العااال                 بمااب ماااكن ولااي ب   :                                      ساااكن هاا ف القريااة يااتكل  ااان مدرساات ا سااائال

            م، الا ب امات       1838                                                  العافن الشايخ معماد بماب بان ساعيد بان باراا ساا  المتاوفي 

 .                            بركات الم  ودروس   ميل اآلفاق
31

             

ّ                 طبعا، ومن الممكن أا نقو   ا مدرسة بمب مود القرآنية كّونات أ يااال ملتلناة                                                                

         م وتعلااي                                                  وم سااا  الواساال الباااع لعااب دورا هامااا فااي انتشااار اسسااال  .          هماااكن شااتق

                                                ولإلشااارب  لااق م اماا  ومكانتاا  يكتااب أحمااد باان ابااد ب باان   .                   القاارآا الكااري   اصااة

                                        البمبية ببااين منتوحين بين ماا ماي  سااكنة   :                                      براهي  تمبد المش ور بشارنو حلي تمبد

                                                                       سرية من سرى منداو بمي  منتوحة ونوا ساكنة ودا  منتوحة ومين سااكنة فاي باالد 

ّ             ويعّرفاا  أناا  شاايخ م  .      سااالوم                                               شااايخ أ ااداده  الاا ب أحيااق الملااة اسسااالمية فااي الاابالد    

ل   منارها وشيد بأامدب التقوى والعل  والمماهدب                                                                                 الصينية والاالومية و عل الق الع 

                                                                     مبناها حتق ابت ج ونادى زال  معين ا هل من صد، سيدب معمد بن ساعيد بان امار 

             راضااي الصااينية                                                          الااالي النااوتي وهااو الااايد العاماال لااواا التربيااة والتعلااي  فااي اه

                                                                       والااالومية فاي وستا  وهاو القااذف بالاانة الاانة الاق نعاور أهال اههاواا والبدااة 

                                                                           فتدم  ا فنذا هي زاهقة واشت ر بالوالية والمعرفة حتق سيال  نا  مان اهبادا  الاابعة 

                                                                         التي ال تللو الدنيا ان ا وما حا أحد رحلت  في سااحت   ال وآب بالمقصاود واشات ر 

                                                 أحااد  ال وحاااز ماان المعااارف والعكاا  والنتوحااات والمواهااب                    أناا  مااا تربااق فااي ياادف 

                                    واهسرار ما تمل ان العصر وتكل ان العد
32

                             وفيما يتعلاق بوفاتا  واصال م لان   . 

                                          وسد توفي رضي ب ان  أواسا القرا الرالث اشر      : ...                       ه ف الابور أا يصن كاتبا

ا كما رأيت  في بعاض الكناانيش وب أالا  ْ                                             اام ْش   ط ي ر      . 
33
                     والاق سابيل الادور الا ب   

                                                 
30
      113  .    ، ل    1888  /  ف      1118                                              تاريخ المدارس القرآنية ب رب  فريقيا، الان ا ،   :         معمد  وف  
31
                                                                         مدرسااة  اماال تأسيااا ا تبورات ااا مناهم ااا برامم ااا فااي ملتقااق حااو  تعلااي  القاارآا فااي   :          أحمااد سياااي  

  2 .                                   ا في المع د اسسالمي بدكار، ملبوطة، ل    1818     مايو     18 و    11        الان ا  
32
   10-  11 ل   ،                                       ملبوطة ان العاج الي سيل بمامل، بال تاريخ  :                العاج أحمد تمبد  
33
   12 .             ننل المر ل، ل  
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                     وهكاا ا انتشاارت الرقافااة   :                                              لعباا  الشاايخ معمااد بمااب ساال، سااا  ارماااا انماااب زائاادا

                                                                       اسسالمية في الان ا  بنتل   ود كبار شيو نا اه االا الا ين لعباوا دورا متميازا 

 .             في ه ا المما 
34

           

      يااااد                                                                  وال ش  أا ال  الننل التربوب الماااد لتعقيق املية التنشسة يمكنا  أا           

                                                                  معماد بماب ساال فاي  لقااا تعليماا  بو ا   اال للوصااو   لاق الم اارات المقصااودب 

  :                             فناتد  الق ما سال  طلعت همام  .                                          وساداد  يل صالح لتولق ما وليت  في الممتمل

                                                                     واملية التدريل ال تعتمد الق المااادات اللار ية التاي توهاب ل اا مان ملتلان  "

                          ف الم ناااة، أا ين ااا  م متااا                                        فاااروع العلااا  اسناااااني فعااااب، بااال الاااق صااااحب هااا

                                                                              ووا بات ا، وأا ياعق لتزويد ننا  بكل الوسائل التي تمكن  أا يقدم مااادب  يمابية 

  ."                                     لتعقيق وا بات م نت  الق أكمل و   ممكن
35
 

                                                                    فالمدارس القرآنية التي تولدت وانبرقت من مدرسة بمب مود ال تعد وال تعصق           

                                 يل العصار، من اا مدرساة  بارهي  تمبااد                                     فاي الاان ا ، الاق سابيل المراا  ال الااق ساب

ل ي  تمبد ال ب هاو اهو  مان واصال مدرساة معماد بماب سال بعاد                                                                       المش ر بشارنو ح 

                                          ومان تمرتا  ال زيارب كرارب المادارس فاي الااالوم   .                        وفات الم سال معماد بماب سال

بْاد  فاي نشار التعلاي  العرباي                                                    ْ                        و ار  ا و اصة في أسرت ، ول  ا نماد  سا ام أهال ت م 
                                                              الاالوم الشرسية وفي اهسالي  المتماورب وك ل  في ممبياا حياث يو اد            اسسالمي في

    .                                                                                   بعض أفراد ه ف العائلة الدينية ال ين لعبوا ومازالوا يلعبوا دورا  ازما في ه ا الميداا

                                                                         أما بالنابة ل  ا الشلص الديني الكبير فنن  اامل أساساي مان الناحياة الاياساية           

اا  ْساايْل                             هناا  أتااق بنصااالح بااين المااالمين ْ  فااي الاااالوم الساايما فااي الناازاع بااين بْاار    ْ       ْ                                

ر  ان د ْرب باف ام  ْ      واسمام م                                                      وينب ي أا نشير  لق أا القرا التاسل اشر تميز بنزاااات   .                     

     كلاين   .                     ول ا ا، يقاو  ماارتين أ  .                                                بين المالمين ال ين كانوا يبعروا ان سلبة أو ابياد

                 ب وشاديدب فاي اهماة                 وسعات نزاااات كريار      1880       في ااام   :                      في دراست  حو  الاالوم

                 اسسالمية الاالومية
36

                                                      وفي وصن  لعالة اال تمااية الاياسية، يكتب الشيخ  براهي    . 

                                                                              تمبد المش ور بشارنو حلي تمبد بعد أا آتي باآليات القرآنية واهحاديث النبوية التي 

                                                                  تعالج اسصاالح باين النااس كتاب رساالة م ماة  لاق معاصاري  فاي كاا ور وبااوو 
ا                                                            ذا التقااق الماالماا باااين ما فالقاتال والمقتااو  فاي النااار وسااا    :     ور                 وياامي   أهاال   

                                                                        أيتا ستا  المال  كنر و ا أردتا   ال الصاالح واازمت  اليا ، الموناا ذلا  نواسا ك  

                                                 
34
   12 .                          ارماا انماب، ننل المر ل، ل  
35
   21  .  ل  ،  م    1881                                                           طلعت همام، سين و ي  ان ال  الننل التربوب، دار امار، اهردا،   

36
 Martin A. Klein, Islam and Imperialism in Senegal, Sine-Saloum, 1847-1914, California, 

1968,  p.202 
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                                                                         سريعا هنك  أهل  ور أنت  رؤساا اسصالح هنك  أمناا اسمام وأننا أهل الاالوم ال 

ْ           يأمننا اسمام الق بْراا  ْسيْل لما تولد    ْ                                           في بلنا حتق أننا من سا  منا مان الصالح يقاا                    ْ     

        ......                                        أل  تر أا كرير الماا سال  سد  ر وا وفروا      ]...[               أن  ادو اسمام
37
   

                            فمان  باراهي  بان معماد بان ساعيد   :                                    وصاحب ه ف الرساالة ذكار معاصاري  كاتباا          

لْيمة ب   ، سالم وتعية طيبة وترحيب مليح وزيارب حانة ومعبة اظيمة ماتديم   ة     ْ                                                                   وح 

                                                                   لاق   وانا  فاي النااب والادين مان معماد ب اص  بان معماد باص شايخ شايوخ زماناا  

ْ                                               وسبب  ملتار ْسا   بان ْدن اب  ْسا   بعار العلا  وسايد ساادب  يلا  ونائاب اسماام اهاظا         ْ        ْ             

                                                                         ووكيل  في كل أمرف معمود فا  بن أحمد سيد شباب  يل  فاائق أسرانا  الماا و اودا 

ْ               وأبياا  أحمااد باان اائشااة ب ااْ  كنااز العلاا  ومعاا                                     دا التقااوى أبااي ال رباااا وتمااا  اليتااامق                       

 .                     والمااكين أدام ب ازه 
38
   

                                                                    حقيقة، فنا أسباب ه ا اال تالف متنواة ها اهسوا  التي تدور حولا  متعاددب؛           

ر  اناادرب باااف نااارا للعاارب التااي  ااام                                                                         وم مااا يكاان اهماار، أوسااد بااراا ساايل واسمااام م 

                  أمام ها ا الت دياد،   :               سا  بوبكر بارب                                          أطناها لتمور وألبورب انماب وميرهما، ول  ا 

                                                                     كرير من الملوا أمراا  لتماور  اوب وألباورب انمااب واباد باوكر كااا حااولوا أا 

ام ر  اندرب وبراا سيل      1881 و      1818           يصلعوا بين                              أصبعت ه ف العركاة التتاامنية  .                        م 

 .              ْ َّ                                            اسسالمية ه ل ريْبَّ راببة تمانية ضد االستعمار النرناي في الان ا 
39
         

ْل امباكي والد الشيخ أحمد بمب امباكي              ور  أ ن ت  س  ام  م  ْ                                    وزد الق ذل ، مدرسة م                                          

                               بعااد اودتاا   لااق باااوو ، أساال ماادارس   .                                  ساامي هاا ا الشاايخ الملياال الماا كور أاااالف

      ّ                 و ا ايّناا  مابااا  ااا و باااف    .                                                  ملتلنااة فااي هاا ف المنبقااة وكااا ور سباال أا وافتاا  المنيااة

                                       مااالمين فااي الاااالوم، ايناا  فيمااا بعااد لتمااور                                  معلمااا ليتااولق تاادريل أوالدف وأوالد ال

               ولماا اازم لتماور     : "                             وب ا ا الصادد يقاو  وينااا ماونتي  .                      معلما وساضيا فاي كاا ور

                                          ذهب بممر أنت سال، والاد م سال طريقاة المريادين       1828                     العودب  لق كا ور سنة 

 .                   واين  ساضيا للمنبقة
40
   

                       ي أتارت فاي تكاوين أبنائا                                                     والمدير بال كر أا في آتار ه ف المدرسة الباوولية الت          

                                                                         وال سيما الشيخ أحمد بمب ال ب تلقق كريرا من تعلم  بواسابة أبيا  سبال أا يواصال 

                                                                      تعليم  في امباكي كا ور وفي باوو  حيث أسل سرى ملتلنة لنشر الدين اسسالمي 

                                                 
37
            بدوا تاريخ   (       ملبوطة )           تمبد رسالة   (          شارنو حلي )         براهي    
38
  2- 1              ننل المر ل، ل   

39
 Boubacar Barry, La Sénégambie du XV

e
 au XIX

e
 siècle, Traite négrière, Islam, Conquête 

coloniale, Paris, édition L’Harmattan, 1988, p.304 
40

 Vincent Mansour Monteil, L’Islam Noir, Une religion à la conquête de l’Afrique, 

Seuil, Paris, 1980, p. 126  
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                                                     وترا اقب وفات  ابااسرب مان أوالدف وذريتا  الا ين سا ر بعارل   .                 والرقافة العربية

         والمدارس   .                                                 ينا ممتازا وااليا وه  سادروا الق حمل أاباا  الفت                الق تكوين   تكو

ْل امباكي ومن أبنائا  تعتبار بعاق تركاة  ْ                                   المتنراة من مدارس الوالد مام مور أنت س                                         

        .                                                    هامة لإلسالم والمالمين في مشارق الان ا  وم ارب ا

     ارين                                                           طبعااا، كاناات الكتاتيااب سبل ااا منتشاارب مراال مدرسااة ماااالمين سااار فااي ساا            

م  امباكي في امبكي باوو  ال ب  ااا فاي ها ف المنبقاة لتقادي   ام  م   ر                                                                                 ومدرسة  دف م 

                                         من  ذل  العاين تباورت ها ف المراكاز العلمياة،   .                                تعزيت  لزميل  الش يد ماالمين سار

                                            ف  ف نب ب من الكتاتيب في معظ  فتارات تاريل اا   :                           ويزيد معمد  وف في وصن  ل ا

                                                   رى، ل  يز  واليزا  ادد المادارس القرآنياة التقليدياة                          في الاالوم وفي المناطق اه

                                                                        مرتنعة في ا رم  سااوب ظروف نظام الابالد ورما  اادم  سباا  النااس  لي اا لعوامال 

 .                       معروفة اند اللال والعام
41
 

                                                                          و ا كانت ه ف الكتاتيب تقوم ب  ف الم مة ال امة المتشاب ة في نوا اا وتنظيم اا           

  .                                       المتماااورب فاانا التااامية تلتلاان ماان بلااد آل اار                                ومن م ااا فااي الااان ا  وفااي البلااداا

                                                                    ول اا ا سااميت أيتااا فااي موريتانيااا معظاارب، وب اا ا الصاادد، يقااو   بااراهي  باان أب 

                                                       لقد اهت  الشناسبة بعنان كتااب ب تعاالق، وتعليما  للصا ار فاي   :                العاني الشنقيبي

    تيب                                                                        سن مبكرب، ووضعوا العوافز المادية والمعنوية للعناظ، وفتعوا المعظر والكتا

                                                                        لتعلي  كتاب ب تعالق أوال، ت  كتب الل ة، واهصو  والعاديث وميرهاا، فقلماا تماد 

                                                                              سبيلة  ال وفي ا من العناظ العدد الكرير، و اصة في سبائل الزواياا التاي اهتمات ب ا ا 

 .                                           المما ، و علت  ميدانا يتنافل في  المتنافاوا
42
 

                     ت تصاارف الشاايخ، يراااوا                                                 فااي مالااب الكتاتيااب انااد أهاال الاااالوم، يكااوا التالمياا  تعاا          

                                                                   ماشيت ، ويزرااوا لا  العقاو  ويلدمونا  فاي ممااالت شاتق ب ياة طلاب البركاة أو 

               لقااد اهاات  الااالن   :                                ول اا ا واصاال م لاان هاا ف الااابور سااائال  .                 ه اال تزكيااة ننوساا  

                                                                            الصالح بتربية أبناا المالمين تربية سليمة، هدف ا نشر العل  فاي صانوف  ، وتزكياة 

                                               ، والااانة النبويااة الشاارينة فكاااا ماان ضاارورات ذلاا                         ننوساا   ب اادى القاارآا الكااري
                                                                      وأولياتاا ، ماارس القاارآا الكااري  فااي اقااو  اهطنااا  مناا  بدايااة حيااات  ، واالهتمااام 

                                                                       بعنظ   لا ، وتعلايم   معانيا ، وتعوياده  الاق تادبرف واالتعااظ بموااظا ، والعمال 

 .                          بااأوامرف واالنت اااا ااان نواهياا 
43
  ق                                     فنااي أملااب اهحياااا يكااوا الشاايخ الاا ب يتااول  

                                                                   التاادريل فااي ذلاا  العااين واساال اسطااالع و اصااة فااي العلااوم القرآنيااة، وماان   ماان 

                                                 
41
                     معمد  وف، ننل المر ل  
42
     81 .    ف، ل      1121                                    القرآا الكري  اند الشناسبة، الرياض،           طريقة حنن   :                               براهي  بن أب العاني الشنقيبي  
43
   32  .              ننل المر ل، ل  
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                                                   النق  والل ة وميار ذلا  مماا يرارب الماادب العلمياة انادف   :                    تلصص بعلوم أ رى مرل

                                                  و دير بالا كر أا أها  اللبناة والعمار اهسااس اناد الشايخ   .                        ليشبل دائما ن   التالمي 

                                        وينصرم ليالي  في التادريل، ها ف الماا ولية                                     في البناا التعليمي وكاا ينقتي أيام  

  .                 الملقاب الق ااتق 

                                                                   ولو كاا التالميا  يشامروا اان سااق الماد وتاأهبوا لمعركاة طلاب العلا ، كاانوا           

                                                                       ياتريعوا يومي اللميل والممعة ها مااا اهربعاا هو آ ر النترب الدراسية فاي 

  .                     ن والمناسابات الدينياة                           أو اس ازب الش رية في العيادي  (                اس ازب اهسبواية )       اهسبوع 

                                                                   ونالحن أا ليل لبالب الممالل   ازب صينية الق مارار المادارس العديراة ميار 

                                                                          أن   كانوا يتمتعوا بعبلة معددب تعتبر كن ازب وه  ياتلدموا العقو  أو اهاماا  

                                                               مان اهاماا  الشااسة التاي يقاوم ب اا طاالب الكتاتياب، أن ا  كاانوا يممعاوا   .         المنزلية

                                                           ل أا يوسدوف ليال فيقرؤوا الي  دروس   ها فاال  ناارب فاي البادياة               العبب ن ارا ه 

  .                          مير ما يعصل من  يقاد العبب

ُ

ُُتأثيرُاللغةُالعربيةُعلىُالمجتمعُالسنغاليُُُ:ُُُُُُثالثا ُُُ ُُ ُُُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُُُُ ُ ُُُُُ ُُُُُ

           هاماا وفاااال       دورا                                                          ا الاالوم بوابة رئياية للان ا   ذ أا ه ا اسسلي  ظل ي دب           

                ولعبات مدرساة بماب   .                                                          في التقاا تقافات الدو  واهسالي  المتماورب من  أزمناة طويلاة

                                                                          مود والمدارس مرل ا في نشر الرقافة العربية واسسالمية بواسبة دروس كاا يلقي اا 

          التعليمية                  وسميت ه ف اهماكن   .                              ال مريل ل  في الممتمل الان الي      دورا             الشيخ المدرس 

   ها                                                               تربياة مماالل فاي الاان ا  معااظر فاي مورتانياا مرال ماا ذكرنااف ساابقا            اال تمااية ال

  .                                                                المعلمين والمتعلمين يملاوا الق بااط اهرض هداا وا بات   التعليمية

                                                                         الل ة العربية كانت ل ة البالد سبل االحتال  النرناي ال ب سام بكياد كريار وشاديد           

                                تاي ساام ب اا الشايوخ الاان اليوا فاي                                         سطنائ ا رم  اسنماازات العظيماة الموهرياة ال

                                 وماان  ااال  ذلا  ساااموا بتنعياال الممتماال   .                                  مقاوماة العاادو وفااي نشاار الادين لإلسااالمي

                                  وب ا ا الاابب، ذوبات الكلماات العربياة                                               الان الي في التأتير بالل ة العربية أيماا تاأتر

  ق   الا  .                                                                      في الل ات المعلياة و اصاة الل اة الولوفياة التاي تو اد فاي الااالوم بأملبيت اا

                                                 ّ                        رأب أستاذ أحمد سيل، بمب مود هو أو  مدرسة دينية الّ  صاحب ا بالولوفية وه ا 

ّ                    يعني أن  أو  من فّار فعل سا  بالولوفية ن    :"                    ".       و   
44
   

                                                                           ا الل ة الولوفية هي ل مة أملبية الاكاا الان اليين ومازالت هي الل اة اهكرار           

   (        الكتاتياب )                                        كااا يااتعمل ا الشايوخ المعلماوا فاي المماالل                          انترارا فاي الابالد، ولا ا،
                                                                   كوساايلة سلقاااا دروساا   فااي المن ميااة القرآنيااة ها بعااض العااروف العربيااة ل ااا 

                                                 
44
     2018  /     02  /   10                                         مقابلة مل اهستاذ أحمد سيل في  امل بتاريخ   
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                                                          والابب يعود  لق توضيح المشاكل وتاا يل الاتعل  والن ا  والعنان   .                تاميت ا المعلية

                  مان ج يقارأ الماتعل                وبواسابة ها ا ال  .                                           للبالب أو للتالمي  مير الناطقين لل اة العربياة

                                    وبعد أا حنان القارآا الكاري  أو بعاد أا   .                                    درس  اليومي ال ب كتب الق لوحة  شبية

                                                                            يتلااوف بأساارف يباادأ يااتعل  الكتااب النق يااة والنعويااة والصاارفية والل ويااة ومااا  لااق ذلاا  

                                                      وفي ه ا الصدد نكتني بالل ة الولوفية التاي كااا يااتلدم ا   .                      بواسبة الل ات المعلية

                                                                    بمب سل في مركزف التعليمي ولو ذهب بعض أفراد اائلت  أن  كاا يعل  أيتا      معمد 

                                                والكينية كاا شيخ التدريل ي كر الكلمة العربياة تا    .                            بالل ة النالنية هن  فالني أصال

          ب حارم ها ا     : "                                  ومان ها ا المنبلاق يقاو  ماود مالا  سايال  .                      يأتي بمرادف اا الولاوفي

  ح  )                                          تا من الناحية الصرفية ولوفية مل بقاا مادب                  ، فالصيامة هنا أي (              يال  أراملن لي )

  ."                             وهك ا المر في كرير من الكلمات  (    ر م
45

     
                                                                           ذا، ب اا ا التعلااي  العربااي الااديني تااأتر الممتماال الااان الي بالكلمااات العربيااة فااي           

                                                             في أو  الكتاب ال ب كاا يبادأ وماازا  كريار مان تالميا  الكتاتياب أا   .            ميل صي ت 
                  بعد المقدمة، يقاو    .                                 رب للشيخ سيدب ابد الرحماا اه ترب                 يبدؤوا ب  هو اه ت

                                            نالحن أا كلمة المكلن ينار بالولوفياة بمكلان أو        ....."                      أو  ما يمب الق المكلن "
ل ن  وهكا ا أصابح كريارا مان الكلماات العربياة  ازا ال يتمازأ فاي لاااا ااماة  ك  ا                                                                           بم 

               اااالما كااااا أم ال،                                                        الممتماال الاااان الي حتااق أا أب سااان الي ينبااق الل اااة الولوفيااة م
     تاأتر     : "                   ساا  اباد القاادر سايال  .                                                 ياتعمل بالكلمات العربية ولو أن  يعرف ا أو يم ل اا

                                                                           الشعب الان الي بملتلن اشائر أيما تأتر بالل ة العربياة ساواا فاي حياتا  الروحياة 
                                                                     أو في مظااهر حركاتا  اال تمااياة ونشااط  االستصاادية وأنظمتا  الاياساية، وكااا 

                                                      ن اليين والتماار وسااياح العارب البربار دور وفتال كبيار، وماان                لالحتكااا باين الاا
    ."                                                                      أ ل تاريب كلمات وابارات كريرب من العربية  لق الل ات الاامية الان الية

  .                                                                     ب  ا التأتير، نرى أا الل اة العربياة مو اودب فاي  ميال الممااالت دا ال الابالد          

                  كتاب الادكتور شاارنو                                                        وتكلما ان الرقافة والعتارب العربية اسسالمية في الاان ا ، 

                                                                  الشاا  أا الااان اليين باادأوا ين مااوا معاااني الل ااة العربيااة بواساابة التلقااين    : "   كاااف

        وما زا    -                                                                     العرفي والتناير اللنظي يكوا أحيانا بالل ات المعلية وكاا المن ج القدي 

                                                                من مااا معتماادا الااق هاا ف اهسال التلقينيااة لن اا  سوااااد التوحيااد المرتكاازب   -      مااتعمال

                                                         باهلل ومعرفة صنات ، وما يماب وماا يماوز وماا يااتعيل اليا  وتباوت             الق اسيماا

                                                                      النبوب وو ود المالئكة والمان واسيمااا بال ياب وكا ل  أركااا النقا  اسساالمي مان 

  ."                                                      الصالب وصوم وزكاب وحج بيت ب العرام لمن استباع  لي  سبيال
46
   

                                                 
45
                                                                              مظاهر تأتير العربية الق الل ة الولوفية، بعث تكميلي لنيل در ة ما  اتير فاي مع اد   :             مود مال  سيال  

   38 .   م ل    1882                            اللرطوم الدولي لل ة العربية 
46
                                                                       الرقافة والعتارب العربياة اسساالمية فاي الاان ا ،  امعاة معماد اللاامل بالربااط   :                  الدكتور شارنو كاف  

   88  .    ، ل    2012                                 ومع د الدراسات اسفريقية، الرباط، 
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  (        المالئكاة   : )                بالولوفياة، ومن اا                        استعارب الكلمات العربياة                          وبممرد ه ف النقرب، نالحن

  (    أسا  )      وزكااب   (     لااالم )       واسساالم   (   فاق )       والنقا    (     يب )       وال يب   (    ن )      والمن       مالا،

                                  ا الولااوف وأهاال الاااالوم بصاانة  اصااة       (...    ساايدب )                وكاا ل  الشاا ادتاا   (   أج )     وحااج

                                                           يوا  ااوا صااعوبات فااي نبااق بعااض العااروف العربيااة نبقااا سااليما ها بعااض 

                          ول ل  نمد ها  نبقاوا العاروف   .                  في الل ات المعلية                          اهصوات العربية مير مو ودب 

                              بمعنااق أنااواع أو أصااناف الاااين أب   "        مياار سااين "                        ببريقااة معو ااة وساامق بعتاا ا 

              وب ا ا المناوا    .                    ث، ذ، ز، س، ش، ل، ظ  :    وهاي  .                           العروف التي تنبق مرل الااين

                                                ا البلبااة فااي هاا ف المرحلااة يوا  ااوا صااعوبات فااي نبااق   :                 يقااو  العاااج كااانمي

                                                       ة نبقاا ساليما ها بعاض العاروف العربياة ميار مو اودب فاي الل اة              العروف العربي

   ...                                                            الوطنية ل ل  نمد المعلمين والبلبة ينبقوا العروف ببريقة معو ة
47

       

ام  الماا كور    (.  ح )       يقاارأ ب   (  أ )                   أمااا فااي الاااال  فعاارف                                                    ذا باادوا نبااق أ ج  أو أ ر 

رام   ج  وح                       فرناية، الايد سليماا -          ولوفية            في كتاب  معم  .                                     أاالف، يقو  أهل الاالوم ح 

                                                                     فاب أستاذ باللاانيات فاي  امعاة الشايخ أنات  اوب بادكار يقاو  ح حارف حلقاي ال

                                                                    يو ااد فااي الل ااة الولوفيااة  ال ههاال الاااالوم، ويتاارب المرااا  فااي تعبياار التعمااب 

                                            وسد و د في كل من الننوا م لنات اديادب فاي الا    :                    وزاد شارنو كاف سائال   !"    حاب "

                                                 وسد أس   أحمد بمبا بتألين كتاب م   في الا  النعاو  .                     أ رى بالل ة الولوفية               التوحيد والوم

      ّ                                         وساد ألّنا  بالل اة العربياة، ولكان فاار أ يارا بالل اة   (            ساعادب الباالب )             العربي وسماف 

 .                                                                   الولوفية المكتوبة بالعرف العربي ليا ل الق الدارسين ف   معاني الكتاب
48
 

                                   بية مو اودب بكريار فاي الل اات الوطنياة                                        ضافة  لق كل ذل ، نالحن أا الكلمات العر

                                                                              والابب يعود  لق دور الكتاتيب في نشر التعلي  الديني بواسبة الشيوخ الكبار ال ين 

            وهاا ف اه ياارب   .                                                        ألقااوا دروساا   وهاا  الولوفيااة واسااتعاروا بعااض الكلمااات العربيااة

       ، ف ال   (      اه باار )                                                       أصبعت مزدو ة بالل ات المعلية مل بعض التعرين، من اا  باار 

ر    (     لنرس ا )                                                    لي آ ارف؛ ونعاد من اا اهمااكن فاي الاان ا  وفاي الااالوم   (       اللروف )       

                                                       مدينااة وفاااس ومصاار ودمشااق والشااام ومااا أشااب  ذلاا  وكاا ل  أسااماا  :           اصااة، مراال
 .               اهشلال المتعددب

49
                                 

                                                 
47
                                                                                  دور الكتاتيب في التربية ونشر الل ة العربية، م كرب المدرسة العليا بادكار،  امعاة شايخ   :            العاج كانمي  

   11  .    ، ل    1880          وب بدكار،      أنت  
48
   88-  88  ل    .          ننل المر ل  

49
Vincent Monteil, L’Islam Noir, Une religion à la conquête de l’Afrique, Seuil, Paris, 

1980, p.307  
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ُُالخاتمةُ ُ ُُُ ُُ 
                                                                       لقااد أدت مدرسااة بمااب مااود القرآنيااة دورا اظيمااا ماان الناحيااة العلميااة والرقافيااة           

                              وكوناات و ر اات ادياادا ماان الشلصاايات   .                             عتااارية والتتااامنية واالستصااادية   وال

                          ذا، لقاد أسا   الشايخ معماد   .                                                      العلمية البارزب المش ورب في  ميل أسالي  البالد القديمة

                                                                        بمب سل  لق حد كبير في تبور التعلي  العربي اسسالمي فاي الاان ا  وفاي البلاداا 

                                 سااوا مراكاز المياة رائعاة وناادرب مان                        ّ               المتماورب  ذ تلرج من كتّاب  أااالم كباار أ

                                                           وكاناات هااي م ساااات الميااة تربويااة أساا مت فااي دورهااا فااي نشاار التعلااي    .      نوا ااا

  .                               العربي في  ميل البقاع الان الية

                                                                     أصعبت مدرسة بمب مود ااصمة المية وتقافية لمنبقة الاالوم في تل  النترب           

                  سة بعد وفات  بنتال                      وواصلت أشعة ه ف المدر  .                                 لق أا انتقل م سا   لق  وار رب 

                                              وبعااد ذلاا ،  ملاات و ماادت القريااة وكاا ل  المدرسااة ماادب   .                     الشاايخ شااارنو حلااي تمبااد

                                                                         طويلة  لق أا أسا ا مرب تاني  واحاد مان أحناادف أال وهاو الشايخ الااالوم سال الا ب 

                                                                              دد القرية و ميل النشاطات العلمية والرقافية واالستصادية والعائلية ه ل رؤية في 

                                                     تأساايل مازالاات القريااة تلعااب دورهااا اهساسااي رماا  أا التعلااي             ومناا  ذلاا  ال  .     نوماا 

                                                                         الديني ل  يكد أا يكاوا مرال ماا كااا مان سبال تشابي  ماا ناراف فاي كريار مان المراكاز 

       .                              العلمية الدينية الان الية

                                                                  وب ماة شاايوخ الكتاتياب العاليااة فاي الااان ا  وفاي الاااالوم بصانة  اصااة تبااور           

                                           ل  الل ااات المعليااة كوساايلة سلقاااا وباسااتعارت ا                              التعلااي  العربااي اسسااالمي باسااتعما

                                                                        لبعض الكلمات التي ال تو د تر مت ا بالل اة الوطنياة وها ا رما  الظاروف القاساية 

                                     ا سرياة بماب ماود فريادب مان نوا اا هن اا   .                                  التي كاا يعيش المعلماوا والمتعلماوا

      منبرا   ت          وهي مازال  .                                                        بعيدب وكونت أ ياال ملتلنة لماتويات اديدب في مناطق متعددب

    وفااي                                                                             المياا تنيااد وتنيار فااي المعلوماات القرآنيااة والشاراية والل ويااة والنعوياة والصاارفية

     .                                                          كاا معمد بمب سل متصوفا كبيرا تربق الق يدي  أتباع كريروا  .       التصوف
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ُالمراجع ُ ُُ ُ ُبالعربية ُُ
ُ

 ،ما كرب فااي                                                            معماد مصابنق  اوف، تعلاي  الل اة العربيااة فاي المماالل الاان الية         

       1881 /    1882                      المدرسة العليا بداكار 

  ي  ارماا درامي، من رواد التعلي  العربي اسسالمي في الاانعا ، العااج أحماد                                                                       

                                        العديرة، حيااب فاي  دماة التربياة والتعلاي ،   "    ككي "           م سل مدرسة   :           الص ير لوح

       2018         القاهرب،   -                   منشورات تمبكتو دكار

 0010،    مصر  ،                          تا تورو، دار االتعاد، ساهرب                دوالت اهئمة في فو  :              معمد سعيد باف  

 صاانعات ماان تاااريخ الااان ا  اباار العصااور، مببعااة  باااب،   :            ارماااا انماااب                                               

       2000        القاهرب 

  الماواهر والادرر فاي سايرب الشايخ العااج امار،   :                            الشيخ معمد المنتقق أحماد تاا                                        

     2000                  دار البراق، بيروت 

 ية، بدوا التاريخ،                                 سصيدب ان معمد بمب سل، ملبوطة ارب  :         ارماا سل                   

   210                                حديث رواف البي قي في المد ل رس    

 1888  / ـ  ه      1118                                              تاريخ المدارس القرآنية ب رب  فريقيا، الان ا ،   :         معمد  وف       

 مدرسة  امل تأسيا ا تبورات ا مناهم ا برامم ا في ملتقاق حاو    :          أحمد سياي                                                         

              بدكار، ملبوطة                  في المع د اسسالمي      1818     مايو     18 و    11                        تعلي  القرآا في الان ا  

 ملبوطة ان العاج الي سيل بمامل، بال تاريخ  :                العاج أحمد تمبد                                        

  ،م     1881  /       1101                                                           طلعت همام، سين و ي  ان ال  الننل التربوب، دار امار، اهردا   

   بدوا تاريخ   (       ملبوطة )           تمبد رسالة   (          شارنو حلي )         براهي            

 طريقااة حناان القاارآا الكااري  انااد الشااناسبة،   :                               بااراهي  باان أب العاااني الشاانقيبي                                      

 ـ  ه      1121        الرياض، 

  2018  /     02  /   10                                         مقابلة مل اهستاذ أحمد سيل في  امل بتاريخ     

 مظااهر تاأتير العربياة الاق الل اة الولوفياة، بعاث تكميلاي لنيال   :             مود مالا  سايال                                                        

  م    1882                                                  در ة ما  اتير في مع د اللرطوم الدولي لل ة العربية 

 الرقافااة والعتااارب العربيااة اسسااالمية فااي الااان ا ،  امعااة   :  ب               شااارنو كاااف العبياا                                                   

       2012                                                     معمد اللامل بالرباط ومع د الدراسات اسفريقية، الرباط، 

 دور الكتاتيااب فاي التربيااة ونشاار الل اة العربيااة، ماا كرب المدرسااة   :            العااج كااانمي                                                          

     1880                                       العليا بدكار،  امعة شيخ أنت  وب بدكار، 

 موساواة التااريخ اسساالمي والعتاارب اسساالمية، مكتباة الن تاة    :         أحمد شالبي                                                     

       1883                                  المصرية، القاهرب، الببعة الرابعة، 
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